
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th 

www.hipotraining.co.th 

 
หลกัสตูร เทคนคิสรา้งสรรคก์ารทํางานใหม้คีวามสขุ 

 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัTน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

 25 เมษายน 2562 
  09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร)   
*สถานทีTจัดสมัมนาอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

หลกัการและเหตผุล 
 การทํางานถือเป็นส่วนหนึTงในการดํารงชวีติ แต่คนทํางานส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาในการทํางาน  ซึTง
ปัญหานั_นอาจจะมาจากปัจจัยต่าง ๆ เชน่ เพืTอนร่วมงาน หัวหนา้งาน งานทีTตอ้งรับผดิชอบ เรืTองสว่นตัว เป็นตน้ ซึTง
ปัญหาตา่ง ๆ เหล่านี_ สง่ผลทําใหเ้กดิความเบืTองาน  ไมอ่ยากทํางาน  ทํางานแลว้ไม่มคีวามสขุ ถงึแมว้่างานนั_นจะเป็น
ตัวสรา้งรายไดก้็ตาม  เมืTอทํางานแลว้ไมม่คีวามสขุ .... ก็ย่อมทําใหเ้กดิความเครยีดในการทํางาน และสง่ผลกระทบ
ตอ่ประสทิธภิาพการทํางานขององคก์ร 
 หลักสตูรนี_ จงึไดพั้ฒนาขึ_นมาเพืTอใหพ้นักงานไดเ้รยีนรู ้เทคนคิในการปรบัเปลี�ยนความคดิทศันคต ิ   และ
สรา้งแรงจงูใจในการทํางานใหม้คีวามสขุ  โดยอาศยักจิกรรมต่าง ๆ เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําไปประยกุตใ์ช ้ 
ในการทํางานใหม้คีวามสุข ลดความเครยีด ...  เพิTมประสทิธภิาพในการทํางานและตอ่ยอดไดด้ว้ยตนเอง 
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูเ้ทคนคิการสรา้งแรงจูงใจใหม้คีวามสขุในการทํางาน 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมปรับเปลีTยนทศันคตใินการทํางานใหม้คีวามสขุอย่างสรา้งสรรค ์ 
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําไปประยกุตใ์ชแ้ละตอ่ยอดไดด้ว้ยตนเอง 

 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module 1: ทํางานอยา่งไร...ใหม้คีวามสขุ 

1. หัวใจสําคัญของการทํางานอยา่งมคีวามสขุ 
2. การปรบัเปลี�ยนทศันคตใินการทํางานของตนเอง 

• คดิบวก 
• คดิลบ 

3. เทคนคิการสรา้งแรงจูงใจใหต้นเองในการทํางาน 
4. การแกไ้ขปัญหาการทํางานทีTไม่ชอบ...ใหทํ้างานไดอ้ย่างมคีวามสขุ 
5. แนวทาง...สรา้งความรูส้กึทีTดตีอ่องคก์ร 
6. กจิกรรม “ละลายความคดิ...เปิดชวีติใหมใ่นการทํางาน” 

 
Module 2: สรา้งพลงัชวีติ ... เพื�อพชิติความสขุ 

7. การบรหิารชวีติในระหวา่งการเดนิทางบนเสน้ทางแหง่ความสขุ 
• คดิเป็น 
• พดูเป็น 
• ทําเป็น 

8. การวางแผนและเป้าหมายในการทํางานควบคูไ่ปกับการใชช้วีติใหม้คีวามสขุไดอ้ย่างสมดลุ 
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9. การฝ่าฟันปัญหา .. อุปสรรค ...  เพืTอสรา้งความสําเร็จในการทํางาน 
10. เคล็ดลับ ... ทําทกุวันใหม้คีวามสขุทั _งกายและใจ 
11. กจิกรรม: สรา้งพลงัชวีติ – พชิติความสขุในมมุมองใหม ่ๆ 
12. สรปุคําถามและคําตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัที� 25 เมษายน 2562 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายในวนัที� 10 เมษายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 
 
วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืTอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  


